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STICHTING THE DONKEY SANCTUAY NEDERLAND
Het bestuur presenteert zijn verslag en jaarrekening voor het jaar dat eindigde op 31 december 2016.
Algemene informatie
Stichting The Donkey Sanctuary Nederland is opgericht op 3 juni 2010. De stichting is geregistreerd in Nederland op
het adres Polarisavenue 83i, 2132 JH HOOFDDORP. De stichting is op 1 februari 2011 begonnen met haar
liefdadigheidsactiviteiten en is een dochterorganisatie van The Donkey Sanctuary, een in het Verenigd Koninkrijk
geregistreerde liefdadigheidsorganisatie (onder nummer 264818 ingeschreven in het register van
liefdadigheidsinstellingen) en de naamloze vennootschap The Donkey Sanctuary Trustee Limited (in het Verenigd
Koninkrijk geregistreerd onder nummer 07328588) die het bestuur van de organisatie vormt. Deze zijn beide
statutair gevestigd op het adres Slade House Farm, Sidmouth, EX10 0NU, Verenigd Koninkrijk.
Bestuur
De volgende bestuursleden waren in functie gedurende het jaar en tot op de datum van ondertekening van het
verslag:
Dhr. J.E. Akers (voorzitter)
Dhr. M. Baker (aangetreden op 9 mei 2016)
Dhr. D.A. Hancock Cook (afgetreden op 9 mei 2016)
Mw. M.J. Steele
Dhr. C. Young (penningmeester)
Voornaamste activiteiten
Stichting The Donkey Sanctuary Nederland is een dochterorganisatie van de in het Verenigd Koninkrijk gevestigde
internationale liefdadigheidsorganisatie voor dierenwelzijn The Donkey Sanctuary, die in 1969 werd opgericht door
dr. Elisabeth Svensden, MBE. De voornaamste activiteiten van Stichting The Donkey Sanctuary Nederland zijn:
i) fondsen werven voor en ondersteuning bieden aan projecten en organisaties die verbonden zijn aan The Donkey
Sanctuary in de hele wereld;
ii) het verzorgen en beschermen van ezels die zorg nodig hebben als gevolg van ziekte, verwaarlozing, slechte
behandeling, slechte leefomstandigheden, verkeerd gebruik of andere abnormale omstandigheden die het
algemene welzijn van ezels schaden en het voorkomen en bestrijden van wreedheid tegen en lijden van ezels in
het algemeen in Nederland en daarbuiten;
iii) het publiek in de breedste zin van het woord informeren over alle bij punt (ii) genoemde situaties.
Verslag van de activiteiten
Dit verslag heeft betrekking op de activiteiten van de stichting voor het jaar dat eindigde op 31 december 2016.
In 2010 heeft The Donkey Sanctuary een dochterorganisatie opgericht in Nederland, Stichting The Donkey Sanctuary
Nederland, met het tweeledige doel om meer begrip te kweken voor het lot van ezels en muilezels in Nederland en
een bijdrage te leveren aan de fondsenwerving voor de opvangcentra en projecten van de organisatie in de hele
wereld.
Het bestuur is zich ervan bewust dat Stichting The Donkey Sanctuary Nederland het punt nadert waarop zij niet
langer startkapitaal en investeringen van de moederorganisatie nodig heeft voor het opbouwen van een
donateursbestand en dat de stichting voldoende inkomsten uit giften zal genereren in Nederland om de kosten van
fondsenwerving, bestuur en administratie te kunnen dragen en de liefdadige doelstellingen te kunnen bevorderen
door het financieren van informatiecampagnes en wereldwijde projecten op het gebied van de verzorging en het
welzijn van ezels. Het bestuur hoopt dat startkapitaal vanuit The Donkey Sanctuary in het Verenigd Koninkrijk vanaf
2018 niet meer nodig zal zijn, zoals voorzien in de strategie voor de middellange tot lange termijn voor de stichting.
Fondsenwerving in Nederland
De stichting is recent opgericht en is op dit moment afhankelijk van haar moederorganisatie The Donkey Sanctuary
(Verenigd Koninkrijk) voor de financiering van de fondsenwervingsstrategieën voor het opbouwen van een
donateursbestand.
Gedurende het jaar is Stichting The Donkey Sanctuary Nederland fondsen blijven werven in Nederland voor het
ondersteunen van internationale projecten met betrekking tot de zorg voor en het welzijn van ezels door middel van
een combinatie van de volgende activiteiten:
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werving van donateurs door schriftelijke oproepen aan potentiële en bestaande donateurs;
nieuwsbrieven met informatie over de activiteiten van de liefdadigheidsorganisatie;
online reclame door middel van banners;
televisiereclame;
telefonische fondsenwerving.

Kapitaal en reserveringen
Er worden aan de stichting geen eisen gesteld met betrekking tot het aanhouden van kapitaal en reserveringen. De
moederorganisatie, The Donkey Sanctuary (Verenigd Koninkrijk) en de verschillende groepsonderdelen houden zich
aan een solide reserveringsbeleid. Het beheer van de groepsreserveringen voldoet aan hoge normen en alle
dochterorganisaties, waaronder Stichting The Donkey Sanctuary Nederland, krijgen alle noodzakelijke financiële
steun.
The Donkey Sanctuary-groep wil voor zover mogelijk een reserve aanhouden die minimaal gelijk is de jaarlijkse
bestedingen. Alle gegevens over de reserveringen zijn te vinden in het jaarverslag van The Donkey Sanctuary (The
Donkey Sanctuary 2016 Trustee Report and Accounts).
Financiële resultaten
De financiële resultaten van de stichting voldeden aan de verwachtingen van het bestuur en de financiële positie aan
het eind van het jaar werd gezien als bevredigend.
De stichting genereerde gedurende het jaar € 1.126.775 aan inkomsten uit fondsenwerving (€ 1.064.301 in 2015) en
ontving daarnaast € 1.195.674 aan financiering van de moederorganisatie (€ 787.091 in 2015).
De totale uitgaven voor het jaar bedroegen € 2.322.701 (€ 1.851.816 in 2015), waaronder € 1.289.188 aan uitgaven
in verband met de liefdadigheidsactiviteiten van de stichting (€ 1.081.178 in 2015) en € 870.306 aan uitgaven voor
lokale fondsenwerving
(€ 698.500 in 2015). Tot de uitgaven voor liefdadigheid voor het jaar behoorde een subsidie aan de
moederorganisatie The Donkey Sanctuary ter ondersteuning van internationale projecten met betrekking tot de zorg
voor en het welzijn van ezels.
Toekomstige activiteiten
Stichting The Donkey Sanctuary Nederland zal blijven werken aan het vergroten van het donateursbestand en het
werven van fondsen in Nederland voor het ondersteunen van internationale projecten met betrekking tot de zorg
voor en het welzijn van ezels door middel van een combinatie van de volgende activiteiten:
werving van donateurs door schriftelijke oproepen aan potentiële en bestaande donateurs;
nieuwsbrieven met informatie over de activiteiten van de liefdadigheidsorganisatie;
online reclame door middel van banners;
televisiereclame;
telefonische fondsenwerving.
Financieel
De totale liefdadigheidsuitgaven bedroegen 55,5% van de totale baten (58,4% in 2015).
De totale fondsenwervingsuitgaven bedroegen 37,5% van de totale baten (37,7% in 2015).
Akkoord bestuur
ondertekend namens het bestuur door:
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